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Een versterkte reinigingsdienst tijdens het weekend 

 
 

Brussel, 8 juli 2013 – Vanaf het eerste weekend van juli biedt de dienst 
Netheid van de Stad Brussel een schoonmaak tijdens het weekend die 
gelijkwaardig is aan die tijdens de week. De versterking van de ploegen 

biedt de mogelijkheid om het vegen van de volledige Vijfhoek te 
verzekeren, het leegmaken van de vuilnismanden 2 maal per dag te 

voorzien en de schoonmaak van het centrum tijdens de avond uit te 
voeren. Om het schoonmaakwerk te laten overeenstemmen met de 
animatie in het Stadscentrum zijn er bijna 60 mensen aanwezig vanaf 

6u30 tot 20u.   
 

De animatie in het Stadscentrum is de hele week in volle gang. Festiviteiten, 
straatartiesten, plaatselijke of terugkerende voorstellingen worden op de 

openbare ruimten gehouden tot groot vermaak van de klanten, wandelaars en 
toeristen. Ver buiten de klassieke werktijden worden deze activiteiten doorlopend 
gehouden van maandag tot zondag.  

 
Om tegemoet te komen aan deze animatie en de gevolgen voor de netheid heeft 

de Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux, de werkploegen op zaterdag 
en zondag versterkt en hun werkuren anders geregeld.  
 

Dankzij deze inspanningen verzekert de dienst Netheid gedurende de weekends 
het volgende:  

   
- De schoonmaak van alle straten in de Vijfhoek vanaf 6u30 ;  
- Het leegmaken van alle vuilnismanden in de Vijfhoek tijdens de 

voormiddag en een tweede lediging tijdens de namiddag voor het 
centrum ;  

- De schoonmaak met water in de zone Unesco en van de urinoirs ;  
- De uitbreiding van de werkuren van 18 uur naar 20 u op de Grote Markt, 

in de wijken Sint-Jan , Beurs – Zuid, Sint Goriks en Sint-Katelijne. 

 
« Het Stadscentrum kent geen rust ! De activiteiten volgen elkaar onophoudelijk 

op. Dit alles brengt natuurlijk vuil met zich mee. Met de versterking van de 
dienst bieden wij een antwoord op de stedelijke realiteit. » onderstreept de 
Schepen van Netheid Karine Lalieux.  
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